
              

 

 

                  

  

Zmiana taryfowych cen za wodę i ścieki  

oraz dopłat do wody i ścieków 

od 06 czerwca 2018 r. 

 
 

Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że w dniu 29.05.2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP  Decyzję Nr WR.RET.070.73.2018.PK zatwierdzającą 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dotyczących Gminy 
Miejskiej Piechowice wnioskowaną przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
W związku z powyższym informuję, że na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w okresie od 

06.06.2018r. do 05.06.2021r. będą obowiązywać następujące  ceny taryfowe za wodę i ścieki: 

 
za wodę: Taryfa  w okresie od 

06.06.2018 r. do 

05.06.2019 r. 

Taryfa  w okresie od 

06.06.2019 r. do 

05.06.2020 r. 

Taryfa  w okresie od 

06.06.2020 r. do 

05.06.2021 r. 

Odbiorcy indywidualni 

(gospodarstwa domowe) 

8,19 zł/m3 8,22 zł/m3 8,30 zł/m3 

Przemysł, usługi i inna 

działalność gospodarcza 

8,19 zł/m3 8,22 zł/m3 8,30 zł/m3 

Użytkownicy rodzinnych 

ogródków działkowych 

8,19 zł/m3 8,22 zł/m3 8,30 zł/m3 

za ścieki:    
Odbiorcy indywidualni 

(gospodarstwa domowe) 
14,84 zł/m3 15,53 zł/m3 16,03 zł/m3 

Przemysł, usługi i inna 

działalność gospodarcza 
14,84 zł/m3 15,53 zł/m3 16,03 zł/m3 

Użytkownicy rodzinnych 

ogródków działkowych 
brak brak brak 

 

Do cen i stawek określonych w taryfie dolicza się podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od 

towarów i usług (obecnie 8%). 

UWAGA: pełna treść ww. Decyzji Nr WR.RET.070.73.2018.PK jest dostępna na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/taryfy/ 

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Piechowice 

http://piechowice.bip.pbox.pl/public/   w zakładce Taryfy za wodę i ścieki. 

 

 

W okresie od 06.06.2018 r. do 05.06.2019 r.: 

 

Taryfa za dostawę wody dla: 

 

    1.   Odbiorcy indywidualni   -  8,19 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 8,84 zł/m3 (brutto) 

    2.   Przemysł, usługi i inna działalność gosp. -  8,19 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 8,84 zł/m3 (brutto) 

    3.   Użytk. rodzinnych ogródków działk. -  8,19 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 8,84 zł/m3(brutto) 

Taryfa za odprowadzanie ścieków dla: 

    1.   Odbiorcy indywidualni   -  14,84 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 16,03 zł/m3 (brutto) 

    2.   Przemysł, usługi i inna działalność gosp. -  14,84 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 16,03 zł/m3 (brutto) 

    3.   Użytk. rodzinnych ogródków działk. -  brak 

    

Uchwałą Rady Miasta Piechowice Nr 308/LII/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. zatwierdzone zostały dopłaty 

dla odbiorców  usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

do 1  m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Dopłaty obowiązują od 06.06.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/taryfy/
http://piechowice.bip.pbox.pl/public/


              

 

 

                  

  

 

 

        Dopłata do ceny taryfowej za dostawę wody dla: 

 

    1.   Odbiorcy indywidualni   -  1,86 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 2,01 zł/m3 (brutto) 

    2.   Przemysł, usługi i inna działalność gosp. -  0,00 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 0,00 zł/m3 (brutto) 

    3.   Użytk. rodzinnych ogródków działk. -  1,86 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 2,01 zł/m3(brutto) 

 

Dopłata do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla : 

    1.   Odbiorcy indywidualni   -  4,54 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 4,90 zł/m3 (brutto) 

    2.   Przemysł, usługi i inna działalność gosp. -  0,00 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 0,00 zł/m3 (brutto) 

    3.   Użytk. rodzinnych ogródków działk. -  brak 

 

 

        Burmistrz Miasta Piechowice 

                Witold Rudolf 

 

 

Sporządziła: 

Halina Leszczyńska-Himik 

Z-ca Kier. Referatu Gospodarczego  

i Nadzoru Właścicielskiego 

w Urzędzie Miasta Piechowice 


